
 

 
Zasady i tryb podziału oraz wydatkowania dotacji na finansowanie  
badań naukowych oraz zadań służących rozwojowi kadry naukowej  

w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
 
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 615) 

i Rozporządzeniem z dnia 11 września 2015 roku w spawie sposobu ustalania wysokości dotacji  
i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace 
rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 
doktoranckich (poz. 1443) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego corocznie przyznaje środki finansowe 
na działalność statutową jednostek naukowych Uczelni. 

2. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Kierownik jednostki ogłasza konkurs w dwóch kategoriach: 
a) Kategoria I – dofinansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych młodych naukowców do 35. 

roku życia oraz uczestników studiów doktoranckich. 
b) Kategoria II – dofinansowanie zadań badawczych i rozwoju naukowego pracowników po 35. roku życia.  

3. Ogłoszenie o konkursie na realizacje zadań badawczych w ramach zatwierdzonych przez Radę Wydziału 
bloków tematycznych podawane jest do publicznej wiadomości i zawiera ostateczny termin składania 
wniosków oraz termin rozstrzygnięcia konkursu. 

4. Indywidualne wnioski winny być składane na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik  
do niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 1b. Wniosek indywidualny o finansowanie badań naukowych związanych  
z przewodem doktorskim w ramach działalności statutowej w roku …; Załącznik nr 1c. Wniosek indywidualny  
o finansowanie badań naukowych związanych z postępowaniem habilitacyjnym w ramach działalności statutowej w roku …; 
Załącznik nr 1d. Wniosek o przyznanie dotacji na opłacenie recenzji dorobku naukowo-artystycznego oraz książki 
profesorskiej dot. przyznania tytułu profesora w ramach działalności statutowej w roku…). Wysyłanie globalnych 
wniosków (do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) realizowane jest przez Biuro ds. Nauki, Rozwoju 
Kadr i Wydawnictwa w systemie elektronicznym osf. 

5. Pracownik ubiegający się o sfinansowanie założonych celów naukowych winien złożyć w Biurze ds. Nauki , 
Rozwoju Kadr i Wydawnictwa wniosek, zaopiniowany przez Kierownika Katedry / Dyrektora Instytutu, 
najdalej do końca czerwca roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania dotacji.  
Pracownik Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa, po otrzymaniu indywidualnych wniosków, 
kwalifikuje poszczególne zadania badawcze do kategorii finansowania żądanych we wniosku. 

6. Wnioski niezaopiniowane lub zaopiniowane negatywnie nie będą zamieszczone we wniosku aplikowanym do 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

7. Nauczyciel akademicki, ubiegający się o uzyskanie środków z wyżej wymienionej dotacji, winien być 
zatrudniony w jednostce naukowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku przy 
prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, na podstawie corocznie 
składanego przez pracownika pisemnego oświadczenia, o którym mowa w art. 4c ust. 11 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. 

8. Pracownik (nauczyciel akademicki lub inny afiliowany do Wydziału, który prowadzi badania naukowe), 
ubiegający się o sfinansowanie badań naukowych z części dotacji przeznaczonej na zadania służące rozwojowi 
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, nie powinien mieć w chwili składania 
wniosku i jego realizacji ukończonego 35. roku życia. 

9. Z dotacji na działalność statutową nie finansuje się kosztów przewodu doktorskiego uczestników studiów 
doktoranckich.  

10. W terminie dwóch tygodni od daty otrzymania decyzji o wysokości dofinansowania działalności statutowej 
Wydziałowa Komisja ds. Podziału Dotacji wraz z pracownikiem Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i 
Wydawnictwa,  dokonuje podziału dotacji, według ustalonych w uczelni procedur: 

a) skład Wydziałowej Komisji ds. Podziału Dotacji zatwierdzany jest na posiedzeniu Rady Wydziału 
(Przewodniczący Komisji – Dziekan, Prodziekan oraz 3 samodzielnych pracowników Wydziału). 

b) w przypadku, gdy ocenie podlega wniosek członka komisji, wówczas nie uczestniczy on w opiniowaniu.  
c) skład Odwoławczej Wydziałowej Komisji ds. Podziału Dotacji zatwierdzany jest na posiedzeniu Rady 

Wydziału (powołuje się co najmniej 3 pracowników samodzielnych zatrudnionych w Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jako podstawowym miejscu pracy, niebiorących 



jednocześnie udziału w pracach Wydziałowej Komisji ds. Podziału Dotacji ani w opiniowaniu 
wniosków); 

d) na podstawie art. 18 ust. 1a. Ustawy z dotacji na działalność statutową Wydziałów na utrzymanie 
potencjału badawczego wyodrębnia się nie mniej niż 2% środków finansowych na działania związane 
z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, 
stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów 
komercjalizacji; 

e) z dotacji wydziałowych na działalność statutową wyodrębnia się środki finansowe na pokrycie kosztów 
pośrednich w wysokości 20%; 

f) Wydziałowe Komisje ds. Podziału Dotacji ustalają poziom rezerwy finansowej (od 10% do 15% 
całkowitej kwoty przyznanej dotacji) przeznaczonej na pokrycie nieprzewidzianych wydatków  
w ramach bloków tematycznych zatwierdzonych przez jednostkę naukową; 

g) ocena merytoryczna wniosków i podział pozostałych środków finansowych, przyznanych w ramach 
dotacji na finansowanie zadań badawczych zgłoszonych we wnioskach, odbywa się według procedury 
punktacyjnej w skali od 0-5. Wydziałowa Komisja ds. Podziału Dotacji opiniuje wszystkie zgłoszone 
do oceny wnioski. Priorytet uzyskają zadania badawcze, które uzyskają najwyższą punktację oraz 
przyczynią się do zwiększenia punktacji w ocenie parametrycznej jednostki. Protokół posiedzenia 
powinien zawierać oceny wszystkich zgłoszonych do konkursu tematów badawczych oraz pisemne 
uzasadnienie oceny negatywnej; 

h) Wydziałowe Komisje ds. Podziału Dotacji przekazują niezwłocznie:  
- do Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa:  pełną dokumentację (protokół posiedzenia 
zawierający szczegółowe informacje o podziale dotacji i wykaz zakwalifikowanych do finansowania 
tematów badawczych, zaopiniowane wnioski), 
- do Kwestury: wyciąg z protokołu zawierający informacje o podziale dotacji.  

i) Pracownik Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa przekazuje Rektorowi do akceptacji 
propozycję podziału dotacji. 

11. W przypadku, kiedy dotacja nie zostanie całkowicie wykorzystana, Wydziałowa Komisja ds. Podziału Dotacji 
może ponownie rozpatrzyć wnioski niezakwalifikowane do finansowania lub przeprowadzić nową 
kwalifikację. 

12. Wnioskodawca otrzyma pisemne powiadomienie o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu finansowania wniosku  
wraz z uzasadnieniem decyzji i zasadach dalszego postępowania. 

13. Wnioskodawca jest zobligowany w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o przyznanych środkach dostarczyć 
zweryfikowany kosztorys lub potwierdzić jego aktualność. Brak korekty będzie równoważny z rezygnacją 
wnioskodawcy z dofinansowania i możliwością przesunięcia środków finansowych przez Kierownika 
jednostki na inne zadnie badawcze.  

14. Do realizacji wydatków uprawnieni są Kierownicy Projektów.  
Ustala się następujący tryb postępowania w celu realizacji wydatku związanego z projektem finansowanym  
z działalności statutowej: 
a) Kierownik Projektu składa zamówienie w Biurze ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa w celu 

uzyskania potwierdzenia, że są środki na ten cel i wydatek jest zgodny z wnioskiem. Wzór formularza 
zamówienia zawiera Załącznik nr 2. 

b) Po akceptacji zamówienia przez Biuro ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa, Kierownik Projektu 
składa zamówienie do akceptacji Dziekana Wydziału, którego projekt dotyczy.  

c) Po zatwierdzeniu przez właściwego Dziekana zamówienie kierowane jest przez Kierownika Projektu do 
Działu Zamówień Publicznych w celu jego weryfikacji i rejestracji. Następnie Kierownik Projektu 
przekazuje zamówienie do Biura ds. Nauki,  Rozwoju Kadr i Wydawnictwa w celu ustalenia dalszej 
procedury. 

d) Realizacja zamówienia dokonywana jest przez poszczególne jednostki organizacyjne uczelni według 
obowiązujących w nich zasad, po przedstawieniu wypełnionego Załącznika nr 2. W przypadku gdy 
zamówienie realizowane będzie przez podmiot zewnętrzny i konieczne jest uregulowanie majątkowych 
praw autorskich lub ustalenie zasad wzajemnej współpracy, niezbędne jest zawarcie stosownej umowy 
przed realizacją zamówienia. Umowę przygotowuje pracownik Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i 
Wydawnictwa.  

e) Kierownik Projektu składa w dwóch egzemplarzach obowiązujący w danej jednostce organizacyjnej 
uczelni formularz zamówienia, z czego oryginał zachowuje dla siebie do rozliczenia projektu,  
a kserokopię pozostawia w jednostce organizacyjnej uczelni, w której realizowane jest zamówienie. 

f) Po otrzymaniu faktury / rachunku Kierownik Projektu składa komplet dokumentów (rachunek / fakturę 
z zaakceptowanym zamówieniem) do Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa w celu dokonania 



opisu, rejestracji i kwalifikacji wydatku na fakturze / rachunku. Podstawą opisu faktury i kwalifikacji 
wydatku jest protokół odbioru dzieła/zleconej pracy zaakceptowany przez Kierownika Projektu oraz 
Dziekana danego wydziału. 

15. Realizacja wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych: 
a) Osoba delegowana w ramach projektu składa do Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa, w celu 

uzyskania akceptacji, wypełniony i podpisany przez Kierownika Projektu wniosek o zgodę na wyjazd 
służbowy. Wzór formularza Wniosek o zgodę na wyjazd służbowy pracownika w związku z realizacją zadania 
badawczego/projektu badawczego nr… zawiera Załącznik nr 3. 

b) Osoba delegowana, po uzyskaniu akceptacji pracownika Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa, 
składa wypełniony wniosek do właściwego Dziekana, który po akceptacji wniosku zleca wystawienie 
delegacji. 

c) Zrealizowane delegacje wraz z Wnioskiem o zgodę na wyjazd służbowy pracownika, osoba delegowana 
przekazuje do Biura ds. Nauki,  Rozwoju Kadr i Wydawnictwa. 

d) Po akceptacji Kierownika Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa delegacja jest przekazywana 
do rozliczenia  i realizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

16. Realizacja umów cywilnoprawnych: 
a) Kierownik Projektu składa w Biurze ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa wypełniony Wniosek o 

zatrudnienie wykonawcy w celu potwierdzenia budżetu oraz uzyskania zgody na zawarcie umowy 
cywilnoprawnej w ramach prowadzonego projektu. Wzór wniosku zawiera Załącznik nr 4.  

b) Kierownik Projektu przekazuje wniosek do Działu Kadr w celu zatwierdzenia formy zatrudnienia  
i uzupełnienia kwoty ZUS-u.  

c) Po otrzymaniu akceptacji pracownika Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa oraz uzupełnieniu 
przez Dział Kadr kwoty ZUS-u Kierownik Projektu przekazuje wniosek do właściwego Dziekana do 
dalszej akceptacji. Na tej podstawie pracownik Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa 
przygotowuje Umowę cywilnoprawną z wykonawcą.  

d) Zrealizowaną umowę wraz z rachunkiem potwierdzającym wykonanie pracy oraz Wnioskiem  
o zatrudnienie Kierownik Projektu składa w Biurze ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa. 

e) Pracownik Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa przekazuje opisane dokumenty do 
Kwestury. 

17. W przypadku przekroczenia wnioskowanej w zamówieniu / delegacji kwoty Dziekan może: 
- wyrazić pisemną zgodę na pokrycie różnicy w rachunku / delegacji z rezerwy finansowej na realizację 
projektów finansowanych z dotacji na działalność statutową (do wysokości tej rezerwy), 
- lub pokryć różnicę ze środków budżetów wydziałowych, 
- lub odmówić pokrycia różnicy (wnioskodawca sam pokrywa różnicę w wydatkach). 

18. Wszelkie materiały (w tym biblioteczne), aparatura naukowo-badawcza i środki trwałe zakupione lub 
wytworzone w ramach realizacji zadań badawczych, sfinansowane z dotacji na działalność statutową, stanowić 
będą własność Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Własność produktów, utworów i 
efektów będących wynikiem prac w ramach projektów naukowo-artystycznych regulują przepisy o własności 
intelektualnej i prawie autorskim, zaś zasady komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych określa 
nowelizacja ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. 

19. W uzasadnionych przypadkach Kierownik jednostki może wyrazić pisemną zgodę na zwiększenie przyznanej 
dotacji wnioskodawcy z rezerwy finansowej. 

20. Wnioskodawca po zakończeniu realizacji zadania badawczego zobowiązany jest dostarczyć (w terminie 
najpóźniej do 30 dni po jego finalizacji lub w przypadku projektów długoterminowych dwa razy do roku - w 
terminie do dnia 28 lutego oraz 31 sierpnia roku, w którym przyznana została dotacja na realizację projektu) 
raport z realizacji zadania badawczego według zatwierdzonego w uczelni formularza: Załącznik nr 5c. Raport 
z wykorzystanych środków przyznanych na realizację zadania badawczego w roku … w ramach dotacji  
na działalność statutową; Załącznik nr 5b. Raport z wykorzystanych środków przyznanych na realizację zadania 
badawczego w roku … w ramach dotacji na działalność statutową (dotacja dla młodych naukowców i uczestników studiów 
doktoranckich). 

21. Raport przedstawiany jest do oceny Wydziałowej Komisji ds. Podziału Dotacji w celu akceptacji dalszego 
finansowania zadania badawczego lub jego zakończenia.  

22. Wnioskodawca odpowiada za merytoryczną realizację zadania badawczego. Wszelkie zmiany powinny być na 
bieżąco aktualizowane i przekazywane pisemnie do akceptacji Kierownika jednostki oraz Biura ds. Nauki, 
Rozwoju Kadr i Wydawnictwa. W przypadku nieprawidłowej realizacji zadania, skutkującej dla jednostki 
naukowej konsekwencjami prawnymi i finansowymi, odpowiedzialność ponosić będzie wnioskodawca.  

23. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Wydziałowa Komisja ds. Podziału Dotacji ma prawo przesunięcia 
przyznanych środków dla innego pracownika. 



24. Biuro ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa raz w miesiącu uzgadnia dane finansowe z Kwesturą i co 
kwartał przekazuje informację Kierownikom jednostek o realizacji wydatków i stanie środków według 
kategorii wynikających z wniosków o dotację.  

25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym akcie zastosowanie mają przepisy ww. aktów prawnych oraz 
innych aktów dotyczących finansowania nauki i działalności statutowej. 
 
Uwaga: 
W przypadku, gdy zadanie badawcze realizowane będzie przy współpracy z zewnętrznymi podmiotami, 
wymagane jest zawarcie porozumienia o współpracy, po wcześniejszej jego akceptacji przez Rektora. 


